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UCHWAŁA NR XXII/176/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.446), art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju, Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów (Dz. Urz. Woj. Święt.,
poz.2939)
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pińczowie
Jan Radkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/176/2016
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów,
obejmujące:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary nie
mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości np. wózki
dziecięce, rowery, meble;
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Pińczów
dotyczący częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju, miejsca ich wytworzenia oraz wytwórcy,
ustalany przez podmiot uprawniony w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów i
przekazywany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
3) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie w zakresie: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło,
chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony i
odpady zielone.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania i
do przekazywania podmiotom odbierającym, następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
2) szkło;
3) odpady ulegające biodegradacji;
4) zmieszane odpady komunalne.
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2. Formy i sposób selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust.1 określa § 7 i § 8 ust.1-5
Regulaminu
3. Przekazywanie przez właścicieli nieruchomości odpadów w postaci: przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zyżytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak równiez zużytych opon
określa § 11 Regulaminu
4. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady zielone, mogą je przekazywać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dokonywać kompostowania takich odpadów na własne
potrzeby.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości służących do użytktu publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości,
2) z części nieruchomości, tak aby zapewnić dojazd i dojście od miejsca ustawienia pojemników na odpady
komunalne do głównego ciągu ulicy, w celu wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usunięcia z dachów budynków sopli lodu i nawisów
śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać po spełnieniu niżej wymienionych
warunków:
a) dotyczy tylko samochodów osobowych;
b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji
c) odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji
deszczowej
§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się, gdy
dotyczy doraźnych napraw oraz regulacji pojazdów, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie
są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód
gruntowych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość
zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu
jednego dnia na poziomie 3 litrów
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.
3. Za wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki (zabudowa jednorodzinna) na odpady
selektywnie zebrane, przy zachowaniu zapisów § 8 Regulaminu, odpowiedzialny jest wykonawca świadczący,
na zlecenie Gminy usługę odbioru odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w
pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika,
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3) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal,
4) dla punktów handlowych (poza lokalem) - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy punkt,
5) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 litrów na każdy lokal, punkt,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 litrów na zakład,
7) dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko,
8) dla ogródków działkowych 20 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października
9) dla cmentarzy, klubów sportowych - 60 l na powierzchnię 100 m2,
5. Z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zwalnia się właścicieli
niezabudowanych działek budowlanych, do czasu rozpoczęcia budowy.
§ 8. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, spełniających wymagania polskiej normy PNEN 840, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki o pojemności 120 litrów lub 240 litrów,
2) pojemniki o pojemności od 1100 - 1500 litrów i większe,
3) kontenery (KP 5, KP 7) o pojemności 5000 litrów i 7000 litrów,
4) worki o pojemności 120 litrów,
5) kosze uliczne o pojemności 30 litrów - 50 litrów.
2. Ustala się następujące oznaczenia pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla zmieszanych odpadów komunalnych należy stosować pojemnik lub worek w kolorze czarnym lub
szarym,
2) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować pojemnik lub
worek w kolorze żółtym lub niebieskim,
3) dla szkła należy stosować pojemnik lub worek w kolorze zielonym,
4) dla odpadów ulegających biodegradacji należy stosować pojemnik lub worek w kolorze brązowym ,
5) dla odpadów ulegających biodegradacji, odbieranych z terenów nieruchomości niezamieszkałych
dopuszczone jest stosowanie kontenerów,
6) dla zmieszanych odpadów komunalnych, odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych dopuszczone jest
stosowanie kontenerów.
3. Pojemnik o pojemności 120 litrów lub 240 litrów powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
2) być odporny na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury,
3) być wyposażony w kółka,
4) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać,
4. Pojemnik o pojemności 1100 litrów - 1500 litrów i większy powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
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2) posiadać szczelnie zamykaną klapę,
3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
4) być wyposażony w co najmniej 4 kółka,
5) na odpady selektywnie zbierane: być dostosowany do załadunku hakowego lub wyposażony w co najmniej
4 kółka umożliwiające jego przesuwanie i być odpowiednio w kolorze:
a) niebieski lub żółty: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale
c) zielony: szkło (opakowania szklane),
d) brązowy: odpady biodegradowalne i zielone,
6) posiadać nadruk określający jakie odpady w nim umieszczać,
7) stosowanie pojemników bez klapy jest możliwe pod warunkiem umieszczenia ich w zadaszonej altance
śmieciowej.
4. Kontenery (KP 5, KP 7) powinny:
1) być kompletne i zdatne do użytkowania,
2) posiadać szczelne zamykające się klapy,
3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,
5. Worki powinny:
1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,
2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
3) być wykonane z surowca LDPE lub surowca równoważnego,
4) posiadać nadruk lub opis określający jakie odpady należy w nich umieszczać
6. Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego nie mogą być w kolorze żółtym i czerwonym, a ponadto powinny spełniać
następujące wymagania:
1) powinny być rozstawione w odległości, nie przekraczającej 300 m, a jednocześnie umożliwiającej
bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników ww. terenów,
2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz
umożliwiać ich swobodne opróżnienie,
3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego i przebywania znacznej ilości osób,
4) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia
odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów,
2) zapewnienie usytuowania punktu gromadzenia odpadów w sposób nie powodujący konieczności wejścia
pracownika podmiotu odbierającego odpady na teren posesji,
3) zapewnienia utrzymania punktu gromadzenia odpadów oraz pojemników na odpady komunalne w
odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,
4) umożliwienia bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.
8. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność
handlowa zobowiązani są dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 pojemnik na
odpady.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego
§ 9. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie systematycznie, w sposób zapobiegający
przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, poprzez
dostosowanie liczby pojemników i worków oraz ich pojemności określonej według § 7 regulaminu.
2. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się z
częstotliwością:
1) z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w tym obligatoryjnie w
poniedziałek,
2) z terenów wiejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, w tym obligatoryjnie w
poniedziałek,
3. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie.
4. Odbiór selektywnie zebranych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych z nieruchomości zamieszkałych musi odbywać się w sposób systematyczny,
zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu
przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:
1) z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
2) z terenów wiejskich
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
5. Odbiór szkła z nieruchomości zamieszkałych z terenów miejskich i wiejskich musi odbywać się w
sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i
zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej mininalnej częstotliwości:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
6. Odbiór odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła zebranych
z nieruchomości niezamieszkałych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się
pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji winien następować w okresie od kwietnia do października z
zachowaniem, następującej częstotliwości:
1) z terenów miejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
2) z terenów wiejskich:
a) z budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu
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8. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji ze wszystkich typów nieruchomości zamieszkałych w
okresie od listopada do marca winien następować z częstotliwością raz na miesiąc.
9. Odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenów nieruchomości niezamieszkałych winien
następować dwa razy do roku w miesiącach : kwiecień/maj, październik/ listopada.
10. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych musi odbywać się:
1) zlokalizowanych w pasach dróg publicznych i na terenach użyteczności publicznej, z częstotliwością
zapobiegającą przepełnianiu się koszy - co 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2) na przystankach komunikacyjnych z częstotliwością - nie mniejszą niż dwa razy na miesiąc
§ 10. 1. Wykonawca odbierający odpady komunalne wykonuje usługę zgodnie z harmonogramem odbioru
poszczególnych odpadów.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości
wykonawca usługi.
3. Harmonogram odbioru odpadów z mieruchomości zamieszkałych zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy
Pińczów.
§ 11. 1. Oddawanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych, jak
również niezamieszkałych, w postaci: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony może następować do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne)
na własne potrzeby.
3. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.
4. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki.
5. Dopuszcza się oddawanie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do odpowiednio
oznakowanych pojemników zlokalizowanych w punktach sprzedaży i w placówkach oświatowych.
6. Dopuszcza się oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym do punktów zbierania
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu.
7. Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon następuje nie rzadziej niż dwa razy na rok
zgodnie, z wyznaczonym harmonogramem w systemie mobilnym.
8. Odpady remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych prac remontowych
właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
§ 12. 1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości nie podłączonych do sieci
kanalizacyjnej:
1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą
posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od
ilości zużytej wody, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał,
2) mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty potwierdzające ich realizację,
za okres ostatnich sześciu miesięcy,
3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie,
4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
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2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni powinna
wynikać z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom
upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dokumenty potwierdzające realizację usługi.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Przedsiębiorca odbierający zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady zielone
od właścicieli nieruchomości winien je przekazać do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Rzędowie.
2. Wyznacza się przedsiębiorcę i miejsce wymienione w ust.1 jako instalację do mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów
komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku
3. Wyznacza się przedsiębiorcę i miejsce wymienione w ust.1 jako instalację do przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach
nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami
prawa,
4. Wyznacza się przedsiębiorcę i miejsce wymienione w ust.1 jako instalację do składowania odpadów
powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
5. Wyznacza się jako instalację do zastępczej obsługi gminy, w przypadku, gdy regionalna instalacja,
określona w ust.1 uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn - regionalną instalację
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Kielcach, ul. Piekoszowska 390.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były
uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia zwierząt na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.4
2) nałożenia kagańca psom ras uznawanych za agresywne zagrażającym otoczeniu,
3) nie wprowadzania zwierząt, za wyjatkiem psów-przewodników, na tereny:
a) placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
b) kąpielisk i boisk szkolnych,
c) zieleni i sportowe zarządzane przez następujące jednostki organizacyjne gminy:
- szkoły,
- przedszkola i żłobki,
- placówki kulury,
d) budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym w szczególności budynków, w których
siedziby mają jednostki organizacyjne gminy określone w ppkt c, o ile władający tymi budynkami nie
postanowią inaczej,
4) należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej
samodzielnie wydostać,
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5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejcach publicznych oraz
częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych
lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także
zieleńcach.
4. W miejscach mało uczęszczanych, za wyjątkiem psów rasy określonej za agresywną, dopuszcza się
prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun
sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
§ 15. 1. Właściciele zwierząt domowych mogą na własny koszt znakować zwierzęta elektronicznym
identyfikatorem (tzw. czipem). Zabieg ten przeprowadza lekarz weterynarii.
2. Właściciele psów oznakowanych elektronicznym identifikatorem zwolnieni są z opłaty od posiadania
psa. Potwierdzenie wszczepienia czipa stanowi wpis w książeczkę zdrowia psa lub inny dokument
potwierdzający wykonanie tego zabiegu.
§ 16. Na interwencję osób mających poczucie bezpośredniego zagrożenia ze strony psów będących bez
dozoru w miejscach publicznych, podejmowane będą działania w trybie przewidzianym art.6 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, jeżeli nie będzie możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało odłowione, koszty poniesione przez Gminę
związane z odłowieniem i sprawowaniem opieki nad zwierzęciem oraz zapewnieniem mu w tym czasie opieki
weterynaryjnej, zwraca Gminie jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu
pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.
§ 17. Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko
wściekliźnie, aktualny dowód uiszczenia opłaty z tytułu posiadania psa, a w przypadku posiadania psa rasy
uznanej za agresywną stosowne zezwolenie.
§ 18. Utrzymujący zwierzeta egzotyczne, w szczególności gady i ptaki w lokalach mieszkalnych lub
użytkowych, zobowiązani są do zabezpieczenia tych lokali przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.
§ 19. 1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na:
- właścicielu zwierzęcia,
- zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,
- gminie w odniesieniu do terenów jej podległych.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust.1 polega na przekazaniu padliny przedsiębiorcom
świadczącym usługi odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie w
zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Pińczowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarkich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 21. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, budownictwo przemysłowe.
§ 22. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta należy utrzymywać we właściwych warunkach sanitarnych i zoohigienicznych,
2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te
zwierzęta.
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2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania nieczystości powstałych podczas
prowadzenia chowu lub hodowli, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele i posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych,
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
§ 23. Nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomości znajdującej się w
promieniu mniejszym niż 50 m od elewacji budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół
i przedszkoli, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności
publicznej. Zakaz ten nie dotyczy istniejących w tych strefach gospodarstw rolnych.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 28. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.
2. Deratyzację na terenach wiat śmietnikowych, węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych należy
przeprowadzać prewencyjnie co najmniej raz w roku w drugiej połowie października oraz na polecenie
właściwych organów przy użyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego.
3. Administratorzy składowisk odpadów, obiektów oczyszczalni ścieków itp. zobowiązani są do
przeprowadzenia deratyzacji na terenie użytkowej nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku oraz na
polecenie właściwych organów.
4. Koszt przeprowadzenia deratyzacji obciąża właścicieli nieruchomości.

